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چكيده
در طول يكي دو دهه اخير بسياري از متفكران با گرايشي راست و حتي برخي
نظريه پردازان چپ با استناد و ابتنا به تحوالت چندگانه موسوم به جهاني شدن بر آن
شدند كه در وضعيت كنوني امكان نقد و پديدارشناسي امپرياليسم وجود ندارد .جالب
آن است كه يكي از مهمترين حمالت تئوريک به نظريه امپرياليسم اتفاقاً از درون سنت
متفكران انتقادي از سوي آنتوني نگري و مايكل هارت مطرح شده است .نويسندگان در
مقاله حاضر به ايضاح و پاسخ اين پرسش مهم برآمدهاند كه چگونه در عصر جهاني
مي توان روندهاي امپرياليسم نو را بازشناخت؟ در پاسخ به اين مفروضه به تحليل
گذاشته شد كه بهرغم اين شرايط كماكان سه چهره امپرياليسم در عرصههاي اقتصادي،
سياسي و مآالً فرهنگي قابل مشاهده و رديابي هستند .اين مقاله به شيوه توصيفي ـ
تحليلي به نگارش درآمده و از ديدگاههاي منتقدان جهاني شدن بهعنوان چارچوب
نظري بهره برده است.
کليدواژهها :جهاني شدن؛ امپرياليسم نو؛ امپرياليسم بيميل؛ فرهنگ؛ آمريكا؛ سلطه
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بر كسي پوشيده نيست كه در طول سه چهار دهه اخير تحوالت شگرفي در
عرصههاي اقتصاد و سياست جهان بهوقوع پيوسته است بهگونهاي كه كمتر نقطه يا
كشوري در جهان است كه تحت تأثير اين تحوالت قرار نگرفته باشد .جهاني شدن
پديدهاي است كه چنين تغييرات بيسابقهاي را توضيح ميدهد .موافقان اين پديده
ناگزير از اين روند زمينه مسطح شدن جهان را سرعت بخشيده و پايان مرزها و
عناصر تحكيمبخش دولت ـ ملتها را مورد تأكيد قرار ميدهند (فريدمن:1303 ،
 .)11اتفاقاً از همين چشمانداز است كه نظريههاي امپرياليسم و واكاوي روندهاي
نوين پسااستعمارگرايي تحتالشعاع روندهاي جهاني شدن قرار گرفته است .شايد
در طول چند دهه گذشته اين هري مگداف بود كه در سال  1073كتاب عصر
امپرياليسم را عليه سكوت طردكننده گفتار سياسي غالب جهان منتشر كرد .وي
در همين اثر با اشاره به معضل ويتنام جنگ مذكور را نه يک اشتباه تاكتيكي بلكه
كنشي ساختاري در بستر و بافت سياستهاي مداخلهجويانه برخي سياستمداران
آمريكا و شبكه عظيم شركتهاي چندمليتي تحليل و ارزيابي كرد .رشد و تحول
سالهاي بعد در نظام سرمايهداري و گسترش بازارها در تضعيف رويكردهاي
انتقادي به مسئله سلطه ،بهرهكشي و نابرابري را به حاشيه برد.
اما بهراستي در مواجه با «واقعيتهاي تاريخي» كنوني چه پاسخي ميتوان
داد؟ «عصر ما ،عصر گسيختگيهاي چندگانه است» (دالماير .)0 :1354 ،دنياي
كنوني بهرغم پيشرفتهاي خيرهكننده در دانش و تكنولوژي ،از حيث سياسي و
اقتصادي براي اكثريت مردم جهان خطرناکتر ميشود .نشريه معروف آبزرور در
سال  1334اعالم كرد كه ظرف بيست سال آينده تغييرات آبوهوايي ميتواند به
فاجعهاي جهاني بدل شود كه جان ميليونها نفر را بهسرعت تباه سازد (فاستر،
مگداف و ديگران .)171 :1351 ،اين آمارها را در نظر بگيريد :هزينههاي نظامي
جهان بار ديگر افزايش يافته و به سطوح دوران جنگ سرد رسيده است .بعد از يک
كاهش موقت در سال  ،1005دوباره در پايان سال  1335به مرز  1/1تريليون دالر
رسيد .به غير از آمريكا ،دو قدرت بالنده ديگر يعني چين و هند هم هزينههاي
نظامي خود را به ميزان قابل مالحظهاي افزايش دادند .واقعيتي كه حتي از اين
مسئله كه شكاف ميان كشورهاي در حال توسعه و توسعهيافته بهطور مطلق تقريباً
دوبرابر شده است ،نگرانكنندهتر است .كه اين مهم نشاندهنده واگرايي چشمگير
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آنهاست .در اين چارچوب مسئله اصلي كتاب حاضر در اين سمتوسوست كه
«جهان ما هرچه شكنندهتر ميشود» (كالرک و هوک )331 :1303 ،و اين مسائل
مدام حضور پررنگ خشونت ،جنگ و زيادهخواهي برخي دولتها را به گوشزد ميكند.
براي همه آنها كه اوليور تويستِ چارلز ديكنز را خواندهاند ،دنياي تيرهوتار
بريتانيا در اوج شكوفايي تحوالت انقالب صنعتي ،قدرتگيري سرمايهداري و فقر
گسترده جامعه آن زمان انگلستان ،تصاويري دلخراش و نامطبوع به شمار
ميروند .هواداران و نظريهپردازان نوليبراليسم كه واهمه ساخت دنياي نابرابر و
جهنمي را داشتهاند ،بيشک چنين تاريخ و تصوير مانده از گذشته فراموش شده
را نقطه خيزش سرمايهداري صنعتي و بالطبع پساصنعتي تلقي ميكنند.
درحاليكه امروز تصاويري صدبرابر دلخراشتر در جهان بهظاهر پيشرفته ما
پراكنده شده است« .تصاويري كه آنقدر كپي و تكراري شدهاند كه به واژگان ژان
بودريار ديگر نمي توان براي آن اصل و كپي قائل شد :هايپر رئاليتي فقر گسترده
و همگاني و وجهي آزاردهنده از تكثير جهاني اليور تويست» (حبيبي.)113 :1303 ،
بهنظر ميرسد بخش غالب اين گسيختگي و مصائب بشري بازتاب جريان
ارتجاع جاري در سياست جهاني است ،كه اكنون بهنظر ميرسد كشورهاي متعددي
با ويژگيهاي ساختاري و فرهنگي متفاوت در ايجاد آن سهيماند .از روسيه و چين
گرفته تا برخي جوامع صنعتي در غرب .نويسندگان در اين مقاله قصد دارند،
واقعيتهاي تاريخي در بطن سياست جهاني و اقتصاد بينالملل بهراحتي پردههاي
توهماتي كه حاصل لفاظيهاي راست جديد و به همين ترتيب ،توهمات چپ قديم
است را كنار ميزند .نويسندگان مكتب مابعد استعمارگرايي ،پساماركسيستها و
برخي متفكران نحله پسامدرن متفقالقولاند كه باوجود روندهاي همگونگي و
پيوستگي اقتصاد و فرهنگ جهاني وجوهي از امپرياليسم نو بار ديگر سر برآوردهاند.
معني بالفصل چنين اظهارنظري شايد اين است كه حداقل در كشورهاي پيراموني
اقتصاد و فرهنگ جهاني ،كه بخش اعظم آفريقا ،آمريكاي مركزي و جنوب آسيا را
دربرميگيرد ،واقعيتهاي تاريخي چهره ديگري به انسان ساكن در آن داده است.
ما امپرياليسم نو را گفتماني از انواع سلطه در نظر گرفتهايم كه در مناطق
پيراموني ميان دو طيف شامل حاكم و تابع يا تابعين ،يک دولت و دولت ديگر،
يک مركز و مناطق پيراموني به اشكال متفاوت بهاجرا درميآيد .امپرياليسم در
اين معنا چنان كه سيمل ميگويد« :بيان سيريناپذيري بيحدوحصر است»
) .(Semmel, 1993: 160-162ازطرفديگر ،برايند نظريههاي مكاتب انتقادي
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معاصر بيانگر چند نكته اساسي است .1 :مسئله اساسي امپرياليسم ،سلطه و
چگونگي اعمال آن است؛  .1اين سلطه خاصيت تبارگر و تاريخي دارد؛  .3اين
سلطه وجوه متفاوت مرتبط با هم دارد ،چنانكه سويههاي فرهنگي ،ايدئولوژيک
و اقتصادي را دربرميگيرد .ازآنجاكه اين مهم در بخش اصلي مقاله مورد بررسي
قرار ميگيرد ،بهتر است بسط آن را به ايضاح پديده جهاني شدن موكول كنيم.
 .۳تأملي بر معناي جهاني شدن
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دهه  1003را ميتوان آغاز دورهاي دانست كه در آن شاهد نشر و ارائه آثار
متعدد علمي و حتي عامهپسند درخصوص جهاني شدن بودهايم .سنتهاي
سياسي موجود از محافظهكاري ليبراليستي تا گرايش راديكال و انواع ماركسيسم
تعابير خود را در اين ارتباط با توجه به وقايع و تحوالت جهاني ارائه دادهاند.
درعينحال بهنظر ميرسد در تعريف پديده نوعي اجماع بهدست آمده باشد ،اما
در پيامدهاي آن است كه نظريهها در مقابل هم صفآرايي ميكنند« .جهاني
شدن به طوركلي به معناي گسترش مقياس ،رشد اندازه ،سرعت يافتن و تعميق
تأثير فراقارهاي جريانات و الگوهاي تعامل اجتماعي است .ازاينرو ،جهاني شدن
به معناي روندهايي (سياسي ،اقتصادي و فرهنگي) است كه ميخواهد جامعههاي
دوردست را به يكديگر متصل كند و دسترسي به روابط قدرت را در مناطق و
قارههاي دنيا گسترش دهد» (ايكنبري.)1 :1355 ،
رولند رابرتسون جهاني شدن را «درهم فشرده شدن جهان و هم تراكم آگاهي
نسبت به جهان بهعنوان يک كل» تعريف ميكند (رابرتسون .)38 :1353 ،با فهمي
تاريخي رابرتسون جهاني شدن را حركت بهسمت نوگرايي و سرمايهداري از سده
پانزده تا پايان سده بيستم ميداند .جان تأملينسون ضمن اشاره به خاصيت
چندوجهي و درعينحال پيچيده اين پديده ،آن را در شبكهاي بهسرعت
گسترشيابنده و هميشه متراكمشونده از پيوندهاي متقابل و وابستگيهاي متقابل
قرار ميدهد كه اساساً وجه مشخصه زندگي مدرن بهشمار ميرود (تأملينسون،
 .)14 :1351او همچون مکگرو و رابرتسون بر چندگانگي پيوندهايي تأكيد دارد كه
جهاني شدنها بر آنها داللت دارد؛ «امروزه كاال ،سرمايه ،مردم ،دانش ،تصوير،
بزهكاري ،آلودهكنندهها ،مواد مخدر ،مد و اعتقادات همه بهراحتي از مرزهاي كشور
عبور ميكنند .شبكههاي فراملي ،جنبشها و رابطههاي اجتماعي تقريباً در تمام
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عرصهها از عرصههاي عملي گرفته تا عرصه جنسي گسترش يافتهاند» (تأملينسون،
 .)14-18 :1351بهنظر ميرسد در اينجا شاهد شكلگيري نوعي همجواري جهاني ـ
مكاني فزايندهايم كه پيشترها ماركس در كتاب گروند ريسه تلويحاً با عنوان نابودي
مكانها توسط زمان ياد كرده بود .به همين دليل ديويد هاروي نيز بيآنكه در مقام
داوري ارزشي تأييد يا رد جهاني شدن برآيد ،در تعريف اين پديده ،آن را «فشردگي
زماني ـ مكاني» ميخواند (رابرتسون.)183 :1353 ،
واقعيت آن است كه اساس همه تعابير و تعاريفي كه اكنون تنها چند مورد آن
از باب ورود به بحث اصلي عنوان ميشود ،بيانگر تغييرات عيني ،كميوكيفي در
سطح جهاني است كه از جمله شامل دگرگونيهاي قابل توجه در اصل
سازماندهنده زندگي اجتماعي و نظام سياسي تا مسائل فرهنگي است .اما مسئلهاي
كه براي ما اهميت دارد توجه به اين واقعيت غيرقابل انكار است كه چگونه ميتوان
در دل چنين جهانيتي فهمي از بسط ،پيچيدگي و تداوم سلطه بهدست آورد .به
همين لحاظ در مقابل حاميان جهاني شدن سياسي ،اقتصادي و فرهنگي برآنيم كه
درست در همين سه وجه گونههايي ملموس و نامحسوس از ابزارها و اهداف
امپرياليستي وجود دارد كه پس از طرح آن داوري مناسبي ميتوان بهدست داد.
 .۲امپرياليسم نو در روندهاي جهاني
چنانكه گفتيم امپرياليسم به مفهوم رابطه سلطه در سه حوزه اقتصادي ،سياسي و
فرهنگي امكان بروز يافته است .چنان كه ميتوان در حوزه اقتصادي از نوعي
«بنيادگرايي بازار آزاد» سلطه سخن به ميان آورد كه در آن بهجاي دولتها و
ملتها در نقش صاحبان كالسيک توسعهطلبي ،هماكنون تعدادي از نهادهاي
بينالمللي چون صندوق پول ،بانک جهاني و شركتهاي چندمليتي در يک دنياي
شديداً تقسيم شده در پي سودآوري در چارچوب سرمايهداري متأخرند .در حوزه
سياسي نيز ما شاهد روندهاي جديد سلطهگري اياالت متحده بهويژه
نومحافظهكاراني هستيم كه در رويارويي با برخي مالحظات منطقي باراک اوباما،
ادعاهايي درباره تشكيل دولت جهاني را با مستمسک قرار دادن حقوق بشر و
دمكراسي دنبال ميكنند .حاميان چنين گسترشخواهي؛ توسعهجويي خود را با
عنوان «امپرياليسم تدافعي» توجيه ميكنند و سرانجام در ساحت فرهنگي ،نمادها،
مضامين و نشانگاني از تجلي گفتماني را شاهديم كه از طريق امپراتوريهاي
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رسانهاي و ديگر ابزارهاي فرهنگي ،به احياي فرايند غربيسازي جهان ميپردازند.
اكنون هژموني هريک از اين سه گزينه بهاختصار مورد توجه قرار ميگيرد.
 .4امپرياليسم بدون ملتها؛ بهرهکشي در اقتصاد نوين
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از ديد منتقدان منصف و تحليلگران اقتصاد جهاني ،مهمترين اتفاق در حال حاضر
توجه كردن به پيامدهاي ويرانگر امپرياليسم اقتصادي است .هرچند ديدگاههاي
مطروحه در يكي از آخرين اجالس مجمع جهاني اقتصاد در داووس سوئيس در سال
 1338مدعي حركت مداوم بهسوي الگويي جديد از سرمايهداري جهاني و ايجاد
همگرايي اقتصادي فرامرزي است ،اما اين تنها يک وجه از واقعيت گفته شده است.
هژموني اصلي در عرصه اقتصاد جهاني متأثر از نظريههاي نئوليبرالي است كه با
فروكاستن نقش توزيعكننده دولتها ،اساساً حامي منافع نخبگان تجاري و فراملي
است .اين روند و هدف از طريق همه نهادهاي بزرگ جهاني و منطقهاي از جمله
بانک جهاني ،صندوق پول ،بانكداري جهاني ،گروه هشت و اتحاديه اروپا مورد حمايت
قرار گرفته است .وجه بارز اقتصاد جديد به قول اهماي تصويري از يک جهان بدون
مرز است كه اصوالً در اختيار غولهاي صنعتي و اقتصادي بزرگ است .چنان كه
باري آكسفورد بهدرستي خاطرنشان كرده است ،اين اقتصاد تنها با گزينه «شركت
جهانگير» 1معناي دقيقتري مييابد (آكسفورد.)48 :1375 ،
رويكردي كه نوعي گذار از فعاليت زيادهخواهانه شركتهاي كالسيک
چندمليتي به نوع متأخر و پيچيده را به نمايش ميگذارد .ناگفته نماند شركتهاي
چندمليتي از دهه  1083تا دهه  1073بر الگوي فعاليت تجارت بينالملل سلطه
داشتهاند .شركتهاي چندمليتي از يک شركت مادر و چند شعبه خارجي تشكيل
ميشدند و در بازارهاي ماوراي بحار با رقبا مبارزه ميكردند اما از دهه 1003
شركتهاي جهانگير جاي آنها را گرفتند .اين شركتها اكنون محل توليد را در جايي
تعيين ميكنند كه هزينه در پايينترين سطح باشد و سازماندهي نيز براساس انتقال
مراحل توليد به ماوراي بحار يا از طريق ادغام و تملک است ،اما به شكلي فزاينده از
طريق فعاليتهاي مبتنيبر همكاري و برابري كه متضمن سرمايهگذاري مستقيم
خارجي است ،صورت ميگيرد .بااينهمه فعاليت ايندسته از شركتها همچنان در
چارچوب قواعد كشور مادر انجام ميشود .ازاينرو ،واجد سود هنگفت براي آنهاست،
1. global company
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بنابراين به تعبير ويليام راين «دنياي نوي شجاع سرمايهداري همچنان عميقاً
ضددمكراتيک است» (رابينسون.)134 :1351 ،
شركتها واحدهاي اقتصادي تأثيرگذار بر جامعه ،اقتصاد ،فرهنگ و سياست
در مقياسهاي متفاوتاند .به عبارتي در حال حاضر هيچ منطقهاي از جهان خالي
از تأثير و نفوذ آنها نيست .چنان كه در كتاب جغرافياي شركتي تا پايان سال
 1313بيش از  88هزار شركت فرامليتي ،نيمي از حجم فعاليتهاي اقتصادي
جهان را تحت كنترل خود داشتهاند (محمدي .)13 :1301 ،درعينحال براساس
به آخرين آمار ،نزديک به  433شركت عمده جهاني ،بيش از دوسوم سرمايه ثابت
جهان و  73درصد تجارت جهاني را در اختيار دارند .با كنترل منابع جهان توسط
چند شركت فرامليتي جهاني ،زندگي و سرنوشت اقتصادي انسانهاي بيشماري
در دست سرمايه انحصارگر بينالمللي قرار گرفته است .در اين شرايط
هرجومرجگونه ،شكلي از «سرمايهداري قمارخانهاي» به فعاليت بدون محدوديت
ميپردازد ) .(Strang, 1998: 120به تعبير كنايهآميز اريک هابسباوم ،سوداگران
يکروزه ،بهراحتي از مزيت اقتصاد جهاني دور از عدالت بهره ميبرند و ميليونها
دالر را ظرف چند دقيقه به جيب ميزنند (هابسباوم .)153 :1351 ،اين در حالي
است كه تحت همين وضعيت ،بسياري تنها محتاج غذايي بخورونمير هستند.
ازاينرو چنانچه وضعيت كنوني جهان را با معيار قدرت اقتصادي در نظر بگيريم،
شركتهاي چندمليتي با توجه به قدرتهاي باال و تمركز در چند كشور صنعتي،
فقر و نابرابري را در جهان كنوني بيش از پيش افزايش داده است.
اقتصاد جهاني ،تجميع ثروت و قدرت در سه بلوک اروپا ،آسيا ـ اقيانوسيه و
قاره آمريكاست كه مزاياي خود را در همانجا تثبيت كرده است .پس طبيعي
است كه همچنان شاهد تداوم فقر ،فساد ،ابتذال و بازتوليد جامعه مبتنيبر نفع
اقليت باشيم .در حال حاضر حدود  133كشور در جهان وجود دارند كه مهمترين
ويژگي روابطشان نابرابري ميان آنهاست .براي مثال « 53درصد جريانهاي مالي
جهان در حال حاضر در  13كشور كه جمعيت آنها تنها  11درصد از جمعيت
كل جهان را تشكيل ميدهد ،متمركز است .بهعبارتديگر 03 ،درصد از كشورها
و  75درصد از جمعيت جهان ،تنها به بخش بسيار كوچكي از جريان مالي
بينالمللي دسترسي دارند 78 .درصد توليد ناخالص جهان تنها در دست 18
درصد از جمعيت جهان قرار دارد».
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امپرياليسم بدون ملت ها در اينجا و در ارتباط با انحصارطلبي سرطاني
شركتها كه اكنون از مرز  43333نيز گذشته است(فكوهي.)131-133 :1354 ،
به آن معناست كه آنها چندان تابع دولتهاي ملي نيستند ،بلكه بهصورت
فزايندهتري آن دولت را وادار به تبعيت از خود ميكنند .اين در حالي است كه
«بيشتر كشورهاي جهان سوم بهطور مداوم به حاشيه رانده ميشوند ،زيرا
جريانهاي تجاري ،سرمايهگذاري و فناوري بهطور فزايندهاي در كانون سازمان
همكاري و توسعه اقتصادي متمركز ميشوند .تقسيمبندي دنيا به هسته و
پيرامون ،شمال و جنوب بهعنوان ويژگي ساختار نظام مباني عصر امپرياليسم
دولتها ـ ملتها همچنان بازتوليد ميشود» (ايكنبري.)08 :1355،
امپرياليسم اقتصاد جهاني در اثر پوياييهاي استثمارگرانه خود مسئول فقر
و نابرابري جهاني است« .اين يک واقعيت تكاندهنده است كه در كشورهاي در
حال توسعه در هر روز تقريباً  33333كودک زير پنج سال در اثر بيماريهاي
قابل پيشگيري ميميرند ،برآورد هزينههاي تأمين مراقبتهاي بهداشتي اوليه
براي همه كساني كه در حال حاضر از آن محروماند ،ساالنه حدود  13ميليارد
دالر است كه حدود  4ميليارد دالر كمتر از هزينههايي است كه مصرفكنندگان
اروپايي و ژاپني در طول يک سال صرف غذاي حيوانات خانگي خود ميكنند»
(ايكنبري .)57 :1355،استفان ساليوان با يادآوري هزينههاي انساني چنين
مهندسي اجتماعي مبتنيبر نظام سرمايهداري بر آن است كه همچنان
دغدغههاي ماركس درباره پيامد سرمايهداري بهقوت خود باقي است؛ «تأثير
مخرب سرمايه سرگردان ،وضعيت پارکهاي صنعتي در جهان سوم و تأثير
فرساينده نيروهاي بازار بر كاالهاي فرهنگي حاكي از سلطه نظام سرمايهداري و
تداوم سلطهاي ناسالم است» (ساليوان.)5 :1354 ،
 .5امپرياليسم بيميل با جلوههاي سياسي
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ازمنظر سياسي ،مرحله جديد سلطه جهاني عمدتا زير سيطره زيادهخواهيهاي
هژموني اياالت متحده است .جان ايكنبري بهدرستي نشان داده است كه اين
تفوق برايند شرايط پس از  1048و ظهور اقتصاد جهاني بوده است .مسئله اصلي
در اينجا چنان كه ايكنبري هم تصريح داشته ،تمركز بر شيوههايي است كه
آمريكا بهوسيله آنها اقتصاد جهاني نوظهور را سازماندهي و تحت تأثير قرار داده
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و با رويكردي متأثر از نومحافظهكاران در تالش براي قرار دادن دنيا در مسير
جهاني شدن بازار است (ايكنبري .)88 :1355 ،اهميت و واقعيت اين امر تا به
آنجاست كه امروزه نظريهپردازاني چون هانتينگتون ،برژينسكي ،آنتوني نگري،
فرانسيس فوكوياما و گور ويدال به تاييد آن پرداخته و پيامدهاي خطرناک آن را
نيز گوشزد كردهاند .گور ويدال عطش توسعهطلبي كنوني آمريكا را در كل تاريخ
اين كشور بيسابقه ارزيابي كرده و مينويسد« :از زمان حمله به مكزيک در سال
 1548براي تصرف كاليفرنيا تا به امروز ،هرگز دولت آمريكا تا اين اندازه بهصورت
علني متجاوز نبوده است» (برژينسكي.)177 :1353 ،
بهنظر ميرسد در شرايط جديد حاصل از فروپاشي كمونيسم دولتي و
فرصتهايي كه حادثه يازده سپتامبر  1311و شرايط بحراني امروز خاورميانه كه
تحتالشعاع گروه خالفت اسالمي واقع شده و پيش روي سياستمداران اياالت
متحده گذاشته ،زمينه براي واقعيتبخشي به آنچه كه آنها امپراتوري خيرخواه
مينامند ،فراهم آمده است .به قول جان تيرمن ،آمريكاييها در طول تاريخ خود
هميشه طوري عمل كردهاند كه انگار خداوند طرف آنهاست .وي به طعنه عبارتي از
تحليلگر سياسي چارلز كراتهامر نقل ميكند كه بهخوبي بيانگر اصل واقعيت است.
كراتهامر ميگويد« :ما يگانه امپرياليست مهربان و خيرخواه هستيم» (تيرمن.)14 :1301 ،
درواقع دكترين نومحافظهكاري مهمترين گزينه و حامي چنين پديدهاي
است .چارچوب فكري نومحافظهكار نيازمند عصر تروريسم و عصر ديجيتالي در
زمانه جهاني شدنهاست .در منطق توسعهطلبي آمريكا همواره اين ايدهها هستند
كه به ايفاي نقش ميپردازند؛ چنان كه ايدهها ،يکبار به شكل «ويلسونيسم چپ»
پديد ميآيند و بيانگر سياستهاي افرادي چون جيمي كارتر و كلينتون ميشوند
كه ميخواستند آرمانگرايي را با توجه به اهداف بشردوستانه به دلمشغولي
سياست خارجي اياالت متحده تبديل كنند و در اين راه از دخالت نظامي نيز غافل
نشدند و بار ديگر صورتي از «ويلسونيسم راست» كه بهنظر ميرسد بر دو باور
بنيادين استوار است« :نخست اعتقاد به رسالت جهاني اياالت متحده در دفاع از
ارزشهاي دمكراسي ليبرال و دوم اعتقاد به اين اصل كه تحقق رسالت ياد شده در
گرو آزادي عمل اين كشور براي دست زدن به اقدامات يکجانبه است» (انتخابي،
 .)11-33 :1353اين بدان معناست كه حاكميت كنوني آمريكا و تصميمات آن بر
تصميمات مراجع و نهادهاي بينالمللي تقدم دارد .نومحافظهكاري در چارچوب
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تزريق انديشههاي سياسي امثال لئو اشتراوس بر آن است ،صلح جهاني و امنيت
اين كشور فقط از طريق صدور ارزشها و هنجارهاي اياالت متحده به نقاطي از
جهان تأمين ميشود كه در آنجا هنوز اين ايدهها نهادينه نشده است .نومحافظهكاري
در اين چارچوب يک گفتمان بهشدت مليگراست و اين اعتقاد را دارد كه آمريكا
ماهيتي ويژه و رسالتي متفاوت با ديگر كشورهاي دنيا دارد .ازاينرو ،حضور فعاالنه
در ديگر فضاهاي جغرافيايي وظيفه و در جهت برانداختن بنيادگرايي است .ترس از
بنيادگرايي و رشد آن در خاورميانه به معناي ترس از به خطر افتادن ارزشهاي
تمدني غرب و حاكميت يافتن تفكر فردستيز و ارزشهاي فرامادي است.
در اينجا منطق بحث هري مگداف در كتاب عصر جديد امپرياليسم نيز معنا
مييابد .به اعتقاد او ،سياستمداران اياالت متحده از فرداي جنگ جهاني دوم با
مرمت تجارت جهاني و ايده ساخت اروپايي غربي در پي محقق كردن
«امپرياليسم دالر» رفتند چنان كه افزايش هرساله بودجههاي نظامي تاكنون نيز
در همين راستا توجيه شده است.
ايستوان مزاروش در تبيين تز خود مبنيبر «خطرناکترين مرحله امپرياليسم
در سراسر تاريخ» به بعد نظامي هژموني خيرخواه اياالت متحده اشاره ميكند .به
اعتقاد او ،هدف سياستگذاري جديد كه پس از ماجراي يازده سپتامبر با
مستمسک قرار دادن مبارزه با تروريسم بهمثابه امكاني براي پيدا كردن دشمنان
جديد پس از جنگ سرد به ايده رواج دمكراسي نيز استناد ميكند« .كنترل تمامي
كره خاكي با هر وسيله ممكن و خشنترين عمليات نظامي است» (مزاروش.)81 :1351 ،
در اين چارچوب بوده كه سياستمداران و مشاوران آنها به اتخاذ مواضعي هرچه
ماجراجويانهتر و تهاجميتر اقدام كردهاند .چنان كه روزنامهنگاران منتقد در
كنجكاوي خود پيرامون پيشزمينه نظري برخي اطرافيان جرج بوش مثل گروه
رامسفلد در وزارت دفاع و پل ولفوويتس ،آنها را به لئو ـ محا[فظهكار] 1ملقب
كردهاند .اين سياست نظامي در چند دهه اخير امكان بروز يافته است .تهاجم به
گرانادا در سال  ،1053درگيريهاي چندساله در نيكاراگوئه براي حمايت از
ضدانقالبيون كنترا ( ،)1070 -1050حمله به پاناما ( )1050و سومالي ( ،)1001تا
عمليات طوفان صحرا ( )1001و سپس جنگ در افغانستان و عراق در ابتداي قرن
بيستويكم ) .(ewww.mondediplo.comدر حال حاضر دستكم در  10كشور
1. Leo- Cons
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جهان ،اين حضور با استقرار پايگاههاي نظامي تجلي يافته است (همان.)83 :
بهنظر ميرسد نومحافظهكاران كنوني كه كنگره را نيز در قبضه گرفته و در
پي هژموني پس از اوباما هستند ،ايده «آمريكا ،شهري در دامنه تپه» را كه جان
وينتروپ گفته بود ايدئولوژي ويلسونيسم را كامالً به قهقرا بردهاند .براي آنها
اولويت همانا جهان شمول كردن ايده مورد نظر به هر طريق ممكن است .اين
ايدهها بايستي بهگونهاي سازماندهي شوند و ترتيب يابند كه منافع آمريكا را
تأمين كنند و هر كجا اعمال ايدهها به تضعيف اين منافع منجر شود بايستي
ناديده انگاشته شود .پس در راه تحقق منافع آمريكا و پيادهسازي ايدهها استفاده
از قدرت نظامي بالمانع است .در چارچوب «امپرياليسم دفاعي» گفته ميشود
اياالت متحده بايد به اقدامي پيشگيرانه دست بزند در غير اين صورت بايد شاهد
حماقتي چون  11سپتامبر باشد .رابرت كوپر از حاميان چنين دكتريني معتقد
است« :رژيمهاي ضعيف ميتوانند براي دنياي پسامدرن و پيشرفته خطرناک
باشند ،پايگاه اساسي براي دشمنان تدارک ببينند  ...وقتي اين وضعيت براي
دولتهاي تثبيت شده غيرقابل تحمل ميشود ،در آن صورت ميتوان امپرياليسم
دفاعي را تصور كرد» (چارلز.)158 :1371،
ازاينرو است كه اين كشور در طول چند سال گذشته تا آنجا كه توانسته در
برابر حقوق هستهاي مسالمتجويانه ايران ايستاده است .زبيگنيو برژينسكي مشاور
امنيت ملي جيمي كارتر اخيراً در كتاب انتخاب :سلطه يا رهبري با اشاره به همين
واقعيت گفته شده چنين تصريح كرده است« :آمريكاييها بايد نسبت به آنچه كه
بعد از  11سپتامبر رخ داد هوشيار باشند .آن حادثه همه ما را شوكه كرد اما گروه
اندكي با عقايدي افراطي از اين شوک بهره برده و سياست خارجي آمريكا را به
سرقت بردند» (برژينسكي .)84 :1358 ،او با نگراني اعتراف ميكند كه در چارچوب
جنبشهاي انتقادي عليه روند توسعهطلبانه جهاني شدن ـ بهمثابه فرايندي كه اغنيا
در آن بر ضعفا حاكم ميشوند ـ آمريكا تنها بهعنوان موتور اين جهانيسازي
ناعادالنه بهمثابه آبشخور امپرياليسم فرهنگي و سياسي نگريسته ميشود .همين
نقد را فريد ذكريا نيز در كتاب جهان پساآمريكايي مورد توجه قرار داده است.
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 .۰امپرياليسم در ساحت فرهنگي
ريشههاي نظريههاي مدرن راجع به امپرياليسم فرهنگي به اواخر دهه  1083و
خصوصاً به تعدادي از تحليلگران آمريكاي التين بازميگردد .در اين دهه ما شاهد
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ارائه ديدگاهها و نوشتههاي مختلف حول اصطالح عام امپرياليسم فرهنگي بوديم.
اين انتقادات در آن زمان با چالش فرهنگي اروپا بهويژه فرانسه در مقابل فرهنگ
آمريكايي و نيز دغدغههاي استقاللطلبي جنبش عدم تعهد همراه شده بود.
بهطوركلي گفتمان مذكور بر آن بود تا ميان گسترش سرمايهداري توسط اياالت
متحده در نيمكره جنوبي با صادرات فرهنگ عامهپسند ،توليدات رسانههاي عمومي و
فناوري ارتباطات اياالت متحده كه معادل گسترش سرمايهداري بود ارتباطي
منطقي برقرار كند .فرض مطالعات آن دوره بر اين اساس بود كه ساختار
اقتصادي سرمايهداري به كمک ساختارهاي ارتباطي ـ رسانهاي و صنايع فرهنگي
ديگر تكميل مي شود .از آن زمان تعاريف مختلفي در اين زمينه ارائه شده كه به
بخشي از آنها اشارهاي مختصر خواهد شد.
براي مثال ،بلتران امپرياليسم فرهنگي را روند واقعي و تمامعياري از
تأثيرگذاري اجتماعي ميداند كه از طريق آن يک كشور ،مجموعه عقايد،
ارزش ها ،دانش و هنجارهاي رفتاري و سبک كلي زندگي خود را بر كشور ديگري
تحميل ميكند .تانستال بيان ميدارد كه نظريه امپرياليسم فرهنگي مدعي است
كه در بسياري از نقاط جهان ،فرهنگهاي محلي ،سنتي و اصيل بهواسطه فروش
بيرويه مقادير فراواني از توليدات تجاري و رسانهاي عمدتاً بهدست اياالت متحده
در حال از ميان رفتن هستند .ازسويديگر ،شيلر با رويكردي از اقتصاد سياسي
به ارتباطات بين المللي ،امپرياليسم فرهنگي را همان دسترسي جهاني رسانههاي
جمعي آمريكا بر جهان تعريف كرد(ابو.)88-87 :1358 ،
جاناتان فريدمن اين فرايند را بهعنوان جنبهاي از سرشت سلسلهمراتبي
امپرياليسم يعني سروري فزاينده فرهنگهاي محوري خاص ،اشاعه ارزشهاي
آمريكايي و كاالها و شيوه زندگي مصرفي ميداند .مارتين و الكات ،امپرياليسم
فرهنگي را همان واسطه فرهنگي آمريكايي يا ديزني لند ميداند .جان
تأملينسون با اشاره به اينكه نظريه مذكور حاوي مجموعهاي نسبتاً پيچيده و
مبهم و متناقض از ايدههاست ،امپرياليسم فرهنگي را شماري از گفتمانهاي
نسبتاً مجزا درباره سلطه ميداند« :سلطه آمريكا بر اروپا ،سلطه غرب بر ساير
نقاط جهان ،سلطه مركز بر پيرامون ،سلطه جهان مدرن بر جهان سنتي بهسرعت
ناپديدشونده ،سلطه سرمايهداري بر تقريباً هر چيز و هركس»(تأملينسون:1351 ،
 .)114-118بههرحال چنان كه بوسا ابو بهدرستي گفته است امپرياليسم
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فرهنگي اصطالحي مناسب و بجا براي تشخيص مسئله نابرابريها در رسانههاي
جهاني و نيز پوياييهاي فرهنگي است .در چارچوب اين گفتمان ،ايده نگراني
فزايندهاي از «يكسانسازي» و «يكنواختسازي» به اشكال گوناگون طرح و بسط
داده شده است .نگارنده نيز با استناد به ديدگاههاي تأملينسون امپرياليسم
فرهنگي را داراي دو وجه ميداند :جهانشمولگري تجدد (مدرنيته) و سلطه
فرهنگ سرمايه داري .در قسمت بعدي ضمن توضيح هريک از اين رويكردها به
ضرورت بحث از ديدگاههاي صاحبنظران اين حوزه نيز استفاده خواهيم كرد.
 .7امپرياليسم فرهنگي بهمثابه جهانشمولي تجدد
امپرياليسم فرهنگي همانا تحميل فرهنگ غربي از زاويه «جهانگستري تجدد»
است .گفتمان مذكور شامل سرمايهداري ،اقتصاد سودمحور ،سياست دمكراتيک و
انديشه سكوالر است كه در خرد علمي ،فردگرايي و حقوق بشر نهفته است .در
اينجا با يادآوري بحث پستمدرنيستي ميتوان گفت؛ مدرنيته جهاني همان كالن
روايتهاي مورد نظر منتقدان معاصر است كه خواستار جهانشمول نمودن خود
است .براي مثال ،جان گري فيلسوف سياسي چنين جهانشمولي را شكلي
نابهنجار و بدوي از مدرنيته ـ مدرنيته فردگراي اقتصادي انگلستان استعماري
قرن نوزدهم و آمريكاي قرن بيستم ـ ميداند كه به سراسر جهان فرافكني شده
است .گري جهانشمولگرايي را بهعنوان يكي از كمفايدهترين و درواقع
خطرناکترين جنبههاي سنت فكري غرب بهعنوان ايمان متافيزيكي به اينكه
روشهاي محلي غرب براي تمام فرهنگها و مردم جهان معتبرند توصيف
ميكند .به اعتقاد او ،اين اصل فرهنگي جهانشمولگرايي را بهعنوان يک شالوده
فكري در پروژه سقراطي «زندگي آزموده شده» و به تعبير مسيحي «نجات تمام
بشريت» و پروژه روشنگري «پيشرفت بهسوي تمدن انساني جهانشمول» تعريف
ميكند .به اعتقاد گري ،چنين جهانشمولگرايي همانا فرافكني نامشروع
ارزشهاي غربي به تمام فرهنگهاي ديگر جهان است .خاصي است كه به غلط
خود را عام وانموده است( .گري148-173 :1351 ،؛ تأملينسون.)05-00 ،1351 ،
درحاليكه انتقادهاي سده بيستمي ازسوي نيچه ،مكتب فرانكفورت تا
نقاديهاي جدي پساليبرالي تالش كرده اين سلطهطلبيها را برمال كند ،اين وجه از
جهانشمولي تجدد خود را در چارچوب آموزههاي نوسازي طرح و بسط داده است.
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چنان كه والرشتاين ،اسوالدو ريورو و ادوارد سعيد نشان دادهاند اين كار از طريق يک
نظام فكري حساب شده انجام شده است .در ميان تمدنهاي جهان تنها تمدن غربي
است كه توانسته با گذار از پيشمدرن به مدرنيته برسد .سعيد در انتقاد به پروژه
شرقشناسان نشان ميدهد كه چگونه ايندسته از متفكران غربي ،فرهنگهاي
غيرغربي را منجمد و منزوي دانسته و آن را هرگز قابل مقايسه با فرهنگ عالي غرب
نميدانستند .بهاينترتيب تأكيد و توجه منحصر به غرب و اينكه همه جوامع
ميبايست مسير غرب را طي كنند به شكل «غربيسازي جهان» درآمده است.
براي مثال ،سرژ التوش فرانسوي در كتاب غربسازي جهان ()1008؛
غربيسازي را بهمثابه رانش سياره زمين بهسوي يک شكلي و استاندارد كردن
سبک زندگي در سراسر جهان توضيح ميدهد .او در پاسخ به اينكه غربي شدن
چيست؟ به طيف وسيعي از چيزها اشاره ميكند؛ از جمله شيوع زبانهاي
اروپايي (بهويژه انگليسي) و فرهنگ مصرفي سرمايهداري غربي كه در سبک
لباس ،غذا ،شكل معماري و موسيقي تبلور يافته است .التوش غربي شدن را
اشاعه جهاني يک تماميت اجتماعي و فرهنگي ميداند كه بر ديدگاهي اساساً
«وجودي» تكيه دارد؛ غربي شدن نوعي يک شكلي فرهنگي است كه مستلزم
نابودي تمام روايتهاي ديگر و شيوههاي زندگي است.
درعين حال التوش وضعيت معاصر را براي غرب وخيم دانسته چنان كه
لنگرگاه خاص خود را در تمام موقعيتهاي فرهنگي ـ جغرافيايي از دست داده و
به نوعي توليد انتزاعي فرهنگي تبديل شده است .او در اين زمينه مينويسد:
«من غرب را نوعي ماشين عظيم ميدانم كه اكنون بيهويت و بيسرزمين شده و
ريشهاش از خاک تاريخي و جغرافيايياش بركنده شده است  ...غرب ديگر چه
ازنظر جغرافيايي و چه به لحاظ تاريخي به معني اروپا نيست ،ديگر حتي
مجموعهاي از باورهاي مشترک گروهي از مردم كه در سراسر جهان پخش
شدهاند نيست .من آن را يک ماشين ميدانم ،بيعاطفه ،بيروح و بيصاحب كه
بشر را به خدمت خود درآورده است» (تأملينسون.)110 :1351 ،
به اعتقاد التوش ،رانش غرب بهسمت جوامع ديگر از سه طريق تسهيل شده
است« :مسير اول ،فرايند صنعتي شدن تقليدي است كه اشاعه جهاني يک اقتصاد
فراملي آن را باعث شده است .مسير دوم با فرايند شهرنشيني سروكار دارد كه به
نابودي جماعتهاي دهقاني مربوط ميشود و مسير سوم را ميتوان مليتسازي به
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معناي فرايند ساختن كشورهاي بيريشه و تقليدي به قصد ايجاد يک ملت ساختگي
و مهار اقتصاد آن ناميد» (تأملينسون .)133 :1351 ،التوش از سلطه غرب بهعنوان
چيزي جدا از راه و رسمها و منافع واقعي جوامع غربي ياد كرد كه نتوانسته فرهنگ
اصيل جوامع غربي را به جوامع ديگر منتقل كند .به دنبال همين ديدگاه است كه
آنتوني اسميت نيز توسعه چنين جهانشمولي را به شكل فرهنگي ،امري مصنوعي،
بيمايه ،سيال و بيشكل و فاقد هرگونه تعهد نسبت به مدلول خود مينامد.
 .۳امپرياليسم فرهنگي بهمثابه فرهنگ سرمايهداري
واقعيت كنوني در ايضاح گفتمان مسلط امپرياليستي ،آن هم در عصر پساصنعتي،
مسلح شدن به ابزار دانش و اطالعات است ،درحاليكه جوامع پساصنعتي در
چارچوب سرمايهداري توسعهيافتهتر تعريف ميشوند .طرح اين پرسش جدي است
كه بپرسيم اهميت امپرياليسم فرهنگي در جهت رواج نمادها و الگوهاي
سرمايهداري چگونه است؟ به خاطر ميآوريم تئوريهاي كالسيک امپرياليسم با
چشماندازي ماركسيستي بر اين پايه شكل گرفتند كه ملتهاي پيراموني در برابر
ملتهاي مركز در وضعيت توسعهنيافتگي مطلق نيستند .لنين مدعي بود پيرامون
همواره بهصورت كشاورزي باقي ميماند ،حال آنكه مركز در وضعي صنعتي است.
دههها پس از آن درحاليكه ملتهاي مركز به دوران پساصنعتي گذار كردهاند.
آموختهايم كه منبع ثروت ديگر زمين و يا سرمايه و كنترل ابزارهاي توليد (مانند
عصر جوامع صنعتي) نيست بلكه دانش و قدرت بهكارگيري آن است .طبيعي است
در اينجا ضرورت ايجاب ميكند كه پيرامون وارد گردونه بافت ساختاري مرکز
شود .بهعبارتديگر ،نه تنها پذيرش سرمايهداري در شكل فرهنگي اجتنابناپذير
ميشود درعينحال ،مفهوم كالسيک بازتوليد اقتصادي و سياسي آن نيز حفظ
ميشود .طبيعي است اين موقعيت جديد اساساً به سود مركز فرهنگي سرمايهداري
است .اگر با تأمل اندكي به واقعيت امروزي جهان توجه كنيم ،شاهد خواهيم بود
كه اياالت متحده كه درعينحال سمبل سرمايهداري اقتصادي و سياسي است،
هژموني فرهنگي خود را به واسطه قدرتي كه بر جهان مجازي ،تصورات ،اطالعات و
نمادها دارد به شكل بيسابقهاي اعمال ميكند .اين جريان يادآور تز كالسيک
ايمانوئل والرشتاين در توضيح نوع كاركرد سرمايهداري است.
به اعتقاد والرشتاين نظام جهاني سرمايهداري در حال حاضر موفق شده
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است روندهاي متنوع توليد غيرسرمايهداري را از بين ببرد .اين فراشد ،در
چارچوب يک نظام فكري محقق شده است .در شكل كالسيک ،نظريه نوسازي
(مدرنيزاسيون) كه مترادفي براي غربي شدن ساير جوامع بود ،در عرصه نظر و
عمل توصيه و ترويج شد .بر اين اساس غرب متجدد شد چرا كه فرهنگ ،اقتصاد
و سياست خود را با چنين الگويي تنظيم كرد .بهاينترتيب جوامع سنتي و
عقب مانده هم راهي جز در پيش گرفتن چنين فرايندي ندارند .بهنظر والرشتاين
امروزه در دل فرهنگ سرمايهداري متأخر نوعي نژادگرايي ،سكسباوري و
مصرفگرايي نهادينه شده است كه از طريق راهكارهاي تسهيلكننده جهان
شبكهاي (رسانههايي چون راديو ،تلويزيون ،سينما و اينترنت) به شكل
افسارگسيختهاي تحميل ميشود .در اين چارچوب است كه استعارههايي چون
آمريكاييسازي ،مکدونالديزاسيون ،همگنسازي و يک جهانگري بهعنوان
فرهنگ سرمايهداري تشويق ميشود درحاليكه همگي توليد شده در يک «مركز
جهاني قوي» 1است ).(Featherstone, 1995: 8
يكي از نظريهپردازان برجستهاي كه در اين مورد ديدگاههاي روشن و
درعينحال جنجالبرانگيزي طرح كرده است ،هربرت شيلر ( )1010نويسنده و
منتقد آمريكايي است .او نظريه خود را در قالب مكتب اقتصاد سياسي ارتباطات از
اواخر دهه  1083با انتشار كتاب معروف وسايل ارتباط جمعي و امپراتوري آمريكا
ارائه كرد .شيلر كه در همه آثارش بر اين نكته متمركز شده كه در دوران جاري از
سرمايهداري ،اصطالحات و ارتباطات اهميتي آشكار در تثبيت و ساخت نظام اقتصاد
آزاد دارد به چگونگي هژموني فرهنگي اين نظام در شرايط زماني مختلف ميپردازد.
نكته جالب بحث او ،پيوند با ديدگاههاي والرشتاين است .او با اشاره به
امپرياليسم فرهنگي كه نشاندهنده نوعي نفوذ اجتماعي است كه از طريق آن،
كشوري اساس تصورها ،ارزش ها ،معلومات و هنجارهاي رفتاري و روش زندگي
خود را به كشورهاي ديگر تحميل ميكند (شيلر .)33 :1377 ،به امكان استفاده
براي محقق كردن سلطه از طريق وسايل ارتباط جمعي و سپس امپراتوري
فراملي شركتهاي غولپيكر سرمايهدار اشاره ميكند .نظريه امپرياليسم فرهنگي
شيلر بر آن است كه عامل و محرک اصلي جهاني شدن ،ارتباطات است .دستيابي
به منافع تجاري ازسوي شركت هاي فرامليتي بزرگ مستقر در اياالت متحده بوده
1. super global center

1. Digital Equipment
2. Sperry Univac
3. Apple

امپرياليسم نو در تالقي با عصر جهاني

است كه به شكل نوعي تهاجم الكترونيک به ترويج ارزشهاي مصرفگرايي
ميپردازد (تامپسون .)138 :1370 ،او همواره در آثارش فرهنگ سرمايهداري را
با فرهنگ مصرفي آمريكا يا همان عبارت معروف «آشغال فرهنگي همگون شده
آتالنتيک شمالي» مترادف ميدانست (تامپسون.)71 :1370 ،
شيلر سه دهه بعد با تجديدنظر در بخشي از انديشه خود ،امپرياليسم
فرهنگي را به صورتي ديگر توضيح ميدهد .پايگاه اقتصادي سلطه و برتري تنها
ماهيت آمريكايي ندارد و شركتهاي فراملي نقشي مهمتر مييابند .بنابراين
هرچه سلطه فرهنگي از حيث شكل و محتواي محصوالت رسانهاي آمريكايي
است ،پايگاه اقتصادي آن بينالمللي است .به بيان شيلر ،امپرياليسم فرهنگي
آمريكا به «سلطه فرهنگي شركتهاي فراملي تبديل شده است» (تأملينسون،
 .)118-118 :1351بهنظر او تأثير جهانگير صنايع فرهنگي فراملي ممكن است
به همان اندازه اشكال آشناتر قدرت اياالت متحده مؤثر باشند :صنعتي ،نظامي،
علمي و  ...مردم در همه جامعه مصرفكنندگان تصاوير ،صداها ،عقايد ،توليدات و
خدمات عمدتاً آمريكايي هستند.
درحقيقت شيلر به خوبي متوجه تحول سرمايهداري در عصر جهاني شدن
است .نقطه اوج اين دگرديسي ،شكلگيري نوعي امپراتوري فراملي است كه اساساً به
بازتوليد فرهنگ سرمايهداري و سپس دوام آن كمک ميكند .اين در حالي است كه
طرحهاي آمريكايي به سراسر جهان صادر ميشود« .صنعت اتومبيلسازي امروزه
فعاليتي جهاني است كه در آن امثال فورد ،جنرال موتور و نيسان حكمروايي
ميكنند .كامپيوتر يعني آي.بي.ام و يکدسته از شركتهاي كوچکتر مانند ديجيتال
اكويپمنت 1،اسپري ـ يونيواک 1و اپل 3،مخابرات يعني اي.تي و تي.آي.تي.تي و
غولهاي ممتاز و مستقر مشابه و از اين قبيل» (شيلر.)138-138 :1351 ،
در انقالب صنعتي وضعيت از امپرياليسم شبكهاي كه قاعدتاً در حيطه اختيار
قدرتهاي بزرگ است ،بهنظر ميرسد قهرمان فيلم "فردا هرگز نميميرد" از غول
رسانهاي در جهت دستيابي به اهداف انحصار خود بهره ميگيرد .شيلر تصديق
ميكند كه قسمت اعظم تصاوير توليد شده رسانهاي تنها در چارچوب روابط بازار و
توأمان به قصد كمک دولتهاي بازاريابي براي فراوردههاي آمريكايي
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دسترسيپذيرند .ازاينرو ،درصورتيكه يک يا چند كشور بكوشند از مزيت اطالعاتي
به شيوهاي آگاهانه براي تحميل اراده سياسي يا اقتصادي خود بر كشورهاي پيراموني
بهرهبرداري كنند ،امكان ايجاد شكل ثانوي امپرياليسم سايبر يا امپرياليسم با گفتمان
مسلط وجود دارد (ابو .)41 :1358 ،به همين منظور توليدات تلويزيون ،سينماي
هاليوود ،برنامههاي ماهوارهاي و بهطوركلي صنعت برنامههاي تفريحي كه در آن
اياالت متحده نقش اصلي را بازي ميكند ،بر پايهاي تجاري ـ مصرفي سازمانيافته
براي تسهيل بازاريابي كاالها و خدمات عمل ميكنند .اولويت تجارت برمبناي اولويت
و اهميت درآمد تبليغاتي تعريف ميشود .بنابراين ما شاهد وفور فيلمهاي ماجرايي و
پر از درگيري و مهيج ،سريالهاي آبگوشتي خانوادگي ،ورزش و باز هم ورزش،
برنامههاي سهل و آسان از لحاظ فكري و بيخطر ازلحاظ سياسي كه بر محتوا تأثير
ميگذارد ،هستيم درحاليكه تمام آنها قصد دارند تا بر بيشترين مخاطبان ممكن
تسلط پيدا كنند كه بيشترين جذابيت را براي تبليغاتچيها و مسئوالن شركتي
دارند .بازاريابي جهاني كه براي جين ليوايز ،نوشابه كوكاكوال ،ماشين فورد يا سيگار
مارلبورو بدون پشتيباني اطالعاتي نظام رسانههاي همگاني به سختي قابل تصور
است .اين مدح و ثنا شيوه زندگي سرمايهداري يادآور ديدگاههاي انتقادي اما
پستمدرن بودريار است كه در فضاي فرهنگي جهاني شده جز فروشگاهها چيز ديگر
نميبيند« .چيزي كه در اينجا مشهود است يک تغيير جهت فرهنگي گسترده در
غرب است كه سلطه مصرف را جانشين سلطه توليد بر زندگي روزمره ميكند .مراكز
خريد بزرگي كه به گفته اوري ،نماينده شهرهاي مصرف در مقابل شهرهاي صنعتي
قبالً مسلط هستند» (تأملينسون.)118 :1351 ،
در اينجاست كه به قول استفان ساليوان ،ابتذال به شيوه اصلي زندگي در
چارچوب سرمايهداري تبديل ميشود« :كاال شدن فرهنگ ،دستكاري آرزوها از
طريق تبليغات و خرده فروشي يک ايدئولوژي كاذب كه شأن ،اعتماد به نفس و
ارزش شخصي را در كاالهاي مادي جستوجو ميكند» (ساليوان.)133 :1354 ،
نتيجه آنكه حاصل جمع نفوذ سرمايهداري در توليد و تحميل يکسويه فرهنگ
به شرايطي ميرسد كه ارزش بشري انسان جاي خود را به ارزش دالري او
بهمثابه مصرفكننده ميدهد .ازسويديگر ،امپرياليسم اطالعاتي نيز در چارچوب
منطق سرمايهداري متأخر به يكسويه كردن اخبار ،فيلمهاي سينمايي ،موسيقي
و كتاب متمايل شده است .پيامد چنين وضعي ،ناپايدار ساختن سلطه غرب و به
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زبان ديگر ،تقويت امپراتوري جهاني سرمايهداري است .چنين رويكرد انتقادي با
مفاهيم ديگري ازسوي متفكران متعددي چون هرمان ،مکچني و ريتزر كه به
مطالعه فرهنگ تودهاي يا مصرفي پرداختهاند نيز پيگيري شده است .براي
ايندسته از متفكران ،شمايل فرهنگ تودهاي چون كوكاكوال ،مکدونالد،
مايكروساف ت ،ليوايز ،داالس ،آي.بي.ام ،مايكل جكسون ،نيک ،سي.ان.ان و
مارلبورو مترادف خودسروري فرهنگي غرب است.
مفهوم مکدونالديزاسيون جرج ريتزر كه در چارچوب نظريههاي ماكس وبر
مطرح شده است ،از بعدي ديگر آموزههاي جدي براي فهم امپرياليسم فرهنگي
سرمايهداري است .ايده اصلي اين فرايند كه مبتنيبر اصول حاكم بر سازمانهاي
توليد كننده غذاي سريع است ،بر آن است كه به همان سرعت و شدت كه جامعه
آمريكايي را تحت سلطه ميگيرد بقيه جهان را نيز تسخير كند .مکدونالدسازي
جامعه و جهان نه فقط در سليقه غذايي بلكه در صنعت اتومبيل ،امر آموزش ،نوع
نگهداري از كودک ،سوپرماركتها ،آثار ويدئويي ،سينما و مسائل جنسي نيز
گسترش مييابد .بهزعم ريتزر براي فهم ماهيت امپرياليسم جديد الزم است به
محلهايي چون دانشگاهها ،مراسم كفن و دفن ،پروژههاي خانهسازي و هتلها
بهعنوان عرصههاي فعاليت براي مکدونالديزاسيون توجه كرد .پيامدهاي چنين
روندي شامل گسترش نوعي فردگرايي طمعكار و عقالنيت تنگنظرانه وسيله/
هدف ،مهارتزدايي از كار و ديگر فعاليتها به سود وظايف آسان ،تدارک شقوق
بستهبندي و استاندارد شده ،كاربست بيرحمانه اصول بازار ،افول اصالت و هدف
زندگي اجتماعي است ).(Featherstone, 1995: 81
آمريكاييسازي و مکدونالديزاسيون رواج نوعي شيوه زندگي انفرادي
(به عنوان برابر نهاد امر جمعي و يادآور تعارض با شيوه زندگي استاليني) است كه
در آن افراد با پرداخت شخصي با آنچه كه بهدست ميآورند ،نوعي زندگي
ميخرند .ازاينروست كه نويسندهاي از آمريكاييسازي بهمثابه نوعي "بربريت
باشكوه" ياد ميكند كه با نوعي هنر تودهاي چون مجلههاي پرچاشني همراه
است .در اين شرايط است كه رؤياي آمريكايي كمكم بخش تفكيکناپذير
خيالپردازيهاي فرهنگي تودهها ميشود (استريناتي .)88 :1353 ،در انقالب
صنعتي فضا ،منتقدان به حق مدعياند مناديان دهكده جهاني شايد تنها به
نهادينهسازي نوعي "يكه جهانيسازي" مدد ميرسانند.
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 .1اگر امپرياليسم را انديشهاي بدانيم كه از سلطه حكايت ميكند ،اكنون اشكال
سهگانه اين پديده يکوجهي از سلطه پديدار شده است .با توجه به تعريف سه
نظريه پرداز ارائه شده در مقاله (شومپيتر ،رينولدز و سعيد) ما از امكان حضور سه
قالب سلطه سخن گفته و در هر مورد به ديدگاههاي نظري موجود اشاره كرديم.
 . 1در امپرياليسم اقتصادي كه از آن با عنوان "امپرياليسم بدون دولت ـ ملتها"
نيز ياد ميشود ،سرمايهداري جهاني به بهانه ايجاد همگرايي اقتصادي از
كارگزاران مختلف خود در جهت بهرهوري و استثمار بيشتر استفاده ميكند .از
بانک جهاني ،صندوق پول تا سياستهاي گروه هشت و  ...در اينجا امپرياليسم
اقتصادي به پديداري شركت جهانگير همهجا سلطه يافته منتهي شده و در
مقابل فقر و نابرابري بهويژه در جنوب توسعه مييابد.
 . 3امپرياليسم سياسي بيانگر هژموني امپراتوري آمريكايي است كه در فرصت
به دست آمده حاصل از فروپاشي اردوي رقيب (كمونيسم) بر آن است .طبق
دكترين "امپراتوري خيرخواه" و مستمسک قرار دادن مبارزه با تروريسم به
امكان كنترل تمام كره خاكي با هر وسيله ممكن بپردازد.
 . 4سرانجام امپرياليسم فرهنگي به سلطه از طريق صادرات فرهنگ عمومي،
توليدات رسانههاي عمومي و فناوري ارتباطات اشاره ميكند كه نوعي
"امپرياليسم نرم" است .در اين چارچوب ،امپرياليسم فرهنگي خود به دو معنا يا
صورت تداوم مييابد :يكي جهانشمولسازي تجدد (مدرنيته) با يک قرائت و
ديگري سلطه فرهنگ سرمايهداري.
 .8بهنظر ميرسد با توجه به گسترش دامنه جهاني شدنهاي سهگانه در كشورهاي
جنوب يا در حال توسعه ،روند سلطهگري همچنان تداوم يابد .ناگفته نماند در
انقالب صنعتي از شيوهها و ابزارهاي گوناگون و درعينحال پيچيدهاي از توسعهطلبي
استفاده خواهد شد.
 . 8طبيعي است تا زماني كه كشورهاي جنوب و در حال توسعه ازيکسو به
گشايش سراسيمه مرزهاي خود در برابر چنين تهاجم يكسويهاي ادامه دهند و
در مقابل و از بعد دروني نيز خود درگير انبوهي از مشكالت ساختاري مثل
دولت هاي ضعيف ،حاكمان ناتوان يا دچار فساد مالي و تداوم عقبماندگي باشند
نميتوان امپرياليسم را تحقير كرد و تنها مقصر همه مصائب جهاني قلمداد كرد.
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